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Editorial 

A historia dos povos submetidos a 
dominacjao colonial, como historia 
do esmagamento do direito de nossos 
povos a auto-determinagao, ainda 
nao esta terminada. 
Compreender o problema dos direitos 
humanos fora desta perspectiva e di 
luir seu sentido profundamente trars 
formador. 
0 Paraguai e mals um povo em cuja 
consciencia ficaram plasmados o hor 
ror e a angustia desta prostragao 
historica, mesclados a sua rebeldia 
e inclaudicavel luta. 
Por isso, a denuncia das vlolagoes' 
dos direitos humanos exige previa- 

mente sua compreensao como o resul- 
tado, o saldo historico entre os 
esforgos dos opressores em manter ' 
sua dominagao e os esforgos dos * 
oprimidos para avangarem rurao a sua 
libertagao. 
Aqui esta em tragos gerais o Para- 
guai. 
E, se a salvagio verdadeira alcanga 
primeiro as prostitutas e os la- 
droes, estes sao nossos povos. 
0 viciado sofre para deixar o vicio 
A agudizagao do sofrimento somente 
se apresenta nos mementos de supera 
gao. 
Aqui esta este sofrimento. 

Alguns antecedentes sobre oParaguai 

0 unlco pals amerlcano que se liber 
tou da opressao colonial espanholaT 
adotando um modelo autonomo de eco- 
nomia auto-suficiente, se transfor- 
mou de potencia latino-americana no 
pals rcais pobre e atrasado, depois 
da Guerra da Trlpllce Alianga (1865 
-70), que delxou sua populagao ani- 
quilada. A resistencla contra o in- 
vasor alcangou formas extremas,como 
o havla alcangado a resistencia in- 
digena a colonizagao, quando as mu- 
Iheres preferiam abortar a ter fi- 
Ihos escravos. Isto ficou expresso 
em sua forte unldade cultural e na 
lingua pr5pria, o guarani. 
A populagao, calculada em dols mi- 
Ihoes e 800 mil habitantes, devem 
ser somados um milhao e 400 mil pa- 
raguaios que estao fora do pals por 
motives fundamentalmente economlcos 
dos quais um milhao residem na Ar- 
gentina . 
Com mais de 400.000 quilometros qua 
drados, somente 33% do seu solo es- 
ta dedlcado a pecuaria e 2% a agri- 
cultura, apesar de sua economla fun 
damentalmente agro-exportadora. 
Assungao, a capital, tern 600 mil ha 
bitantes e Encarnagao, a segunda ci_ 
dade em importancia, 60 mil. Enquan 
to que na regiao oriental se concen 
tra a maioria da populagao, o Chaco 
esta quase despovoado. 
Alguns dados ilustram as condigoes' 
de vlda e trabalho do povo: deficit 
habitacional de 300 mil moradias , 

sendo 65% de um so comodo e com ' 
chao de terra; um medico para cada 
1.800 habitantes; 70% de anquilosto 
mlase (amarelao); mortalidade infan 
til de 1,12 por mil; 85% da popula- 
gao sem agua potavel; alimentagao 
deficiente a base de mandioca e mi- 
Iho, causa de graves enfermldades ; 
debilidade flslca e deficit intelec 
tual; 25% da populagao e analfabeta 
e 50%^tem analfabetismo funclonal , 
isto e, alfabetizada numa cultura ' 
estranha, diferente da prSpria. 
Num pals agrario, de populagao es - 
sencialmente camponesa, um dos pro- 
blemas principals e o da terra; 
1.500 latifundiarlos concentram 75% 
do solo; a grande maioria camponesa 
nao tem propriedades e a ocupagao ' 
precaria, com os consequences des- 
pejos, agrava permanentemente sua 
situagao. 
Impossibilitadas de plantar,grandes 
masses de trabalhadores eraigram pa- 
ra as cidades ou o exterior, ou aln 
da para outras zonas do Interior pa 
ra trabalhar ocaslonalmente em tem- 
pos de safra. Mals de 300 mil para- 
guaios sao desempregados ou sub-em- 
pregados. 
No maxlmo 600 pecuaristas possuem 4 
milhSes de cabegas de gado bovlno. 
Todos os bancos, com excegao do 
Banco dos Trabalhadores, sao estran 
gelros. Tambem o sao as principals 
industrlas, empresas importadoras e 
exportadoras. 
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30 ANOS DE ESTADO DE SITIO 

25 ANOS DE STROESSNER 

E AGORA, ! SOiMOZA 

DIREITOS HUMANOS; 

VIOUgAO CONSTANTE 

OS DIREITOS HUMANOS NO PARAGUAI 
1978 - 1979 

1. 0 direito a vida e a seguranga 
fisica 

0 govern© paraguaio cultivou subs- 
tancialmente sua imagem nos ultimos 
anos, soltando a maioria dos prisio 
nelros detldos, em 1976/1977 e em 

anos anteriores (alguns com cerca 1 

de 20 anos de prlsao), e ellmlnando 
em grande parte os abusos cjenerali- 
zados do direito a vida e a seguran 
ga pessoal, abusos que caracteriza- 
ram perlodos anteriores especlalmen 

_te entre 1974 e 1976, quando a 
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repressao em massa elevou a cerca * 
de 40 o nuraero de mortos e desapare 
cidos. Entretanto, o aparelho repas 
sivo permanece e denuncias sobre "r 

sua atuagao alnda continuam trans - 
pondo as fronteiras do pals. 
a) Mortes 
Jorge Agustln Zavala Esqulvel - Pro 
curado pela policia desde abril de 
1976,fol crivado de balas por um ' 
grupo da policia de investigagoes a 
12 de janeiro de 1978, em plena rua. 
A policia informou sobre o descobri 
mento de uma celula terrorista nuir.a 
casa do bairro Capitalizador, de 
Assungao, e disse que Zavala tinha' 
morrido all, num tiroteio, ao resi£ 
tir a prisao. 
No entanto, nenhum outro "subversi- 
ve" foi identificado publicamente ' 
com aquele fato, e a informagao , 
corrigida mais tarde, dizia que Za- 
vala fora morto a tiros a um quar - 
teirao de distancla, quando tentava 
escapar. 
Sua esposa ja havia estado detida ' 
de abril a dezembro de 76. 
Doroteo Brandel - (citado muitas ve 
zes erroneamente como Grandel) -foi 
morto numa emboscada preparada por 
2 irmaos de-sobrenomes Fernandez e 
Lopez, que o aniquilaram com 17 pu- 
nhaladas e um tiro de espingarda em 
agosto de 1978, semanas depois de 
ter side posto em liberdade. Doro - 
teo tinha ficado preso secretamente 
durante 2 anos (maio de 76 a julho' 
de 78) na II Divlsao de Infantaria' 
de Vlllarrica. Brandel, dirigente ' 
campones de Yhu, Departamento de 
Caaguazu, foi uma das principais 1 

testemunhas de defesa numa agio ju- 
dicial movida pelo general Othelo 1 

Carpinelli Yegros, entao comandante 
da II Divisao de Infantaria, contra 
o diretor do semanario de oposigao" 
"El Radical". Este semanario, em 
1975, denunciou que a Industrial Va 
raguaya, empresa latifundiaria ar - 
gentina, tinha contratado os servi- 
gos do general Carpinelli para expul 
sar os moradores de uma companhla T 

conhecida como Carrerla'i, de Yhu , 
a fim de vender aquelas terras a ' 
uns brasilelros. 
Os ranches foram quelmados e os mo- 
radores dlspersados por soldados da 
II Divisao. Em 21 de maio de 19 76 , 
Brandel foi detido com outros campo 
neses e esteve "desaparecldo" ate 
julho de 1978, quando o processo ja 
havia concluldo e o diretor de " El 
Radical" tinha sido declarado cul- 

. 2 

pado. Apesar das ameagas, Brandel, 
ao ser libertado, denunciou minu - 
ciosamente as torturas que sofreu. 
A policia atribuiu o tiroteio a ' 
uma disputa de bar ocorrida horas1 

antes e disse que os atacantes ha- 
viam sido detidos. Outras fontes ' 
disseram que os mesmos estavam a 
salvo, escondidos num campo perten 
cente ao comandante geral Othelo lr 

Carpinelli Yegros. 
Agustln Bareiro Amarilla - foi ba- 
leado e assassinado em setembro de 
1978 no bairro Republicano pelo ' 
chefe da 8a. Delegacia de policia, 
Lucio Sosa Cardozo. Sosa foi preso 
em seguida ao atentado e julgado 1 

em janeiro de 1979 para aplacar os 
irados protestos populares. 
No dia em que Sosa foi a Julzo pa- 
ra prestar declaragoes, uma mani - 
festagao de moradores do bairro Re 
publicano se realizou diante do e- 
diflcio, exiblndo cartazes, e gri- 
tando lemas contra a prepotencia ' 
policial e exigindo justlga para o 
povo. Multos manifestantes, entre' 
eles dois jornalistas do diario " 
Hoy" que fazlam a cobertura do ato, 
ja de regresso ao bairro Republica 
no, foram presos e maltratados por 
efetivos da Policia de Investiga - 
goes, chefiados pelo comissario Ar 
guello. Este, durante a operagao T 

repressiva, puxou sua arma e dispa 
rou varias vezes, segundo declara- 
ram os protagonistas da manifesta- 
gao numa entrevista a imprensa pos 
terior. Este fato .foi repudiado 'r 

por toda a imprensa. 
b) Atentados crlmlnosos 
Eulogio Constantino Coronel: llder 
das Ligas Agrarias Cristas de San- 
ta Rosa Misiones. Detido pela pri- 
meira vez a 5 de abril de 76, foi 
solto em 20 de julho de 1978. A 2 
de janeiro de 1979, aproxlmadamen- 
te a 1 hora da madrugada, Coronel' 
caiu numa emboscada e foi baleado' 
na localidade de San Luis, compa - 
nhia de Encarnacion, no quintal da 
casa de seu cunhado, Felix Farina, 
um ex-policlal de InvestigacSes,em 
cuja casa Coronel e sua familia es 
tavam morando. 
A policia mostrou muito empenho , 
nao em investigar o atentado, mas 
sim em saber quern ajudou Coronel 1 

naquelas circunstanclas. De inlcio, 
a policia tentou exlmlr-se da res- 
ponsabilidade, declarando que Coro 
nel fora vltima de um ajuste de 
contas de outros subversivos como 
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ele. 
Durante 2 meses, Coronel permaneceu' 
com um guarda do Departamento de In- 
vestigagoes. O chefe de Investiga 
goes tentou arrancar do convalescen- 
te uma declaragao formal que exone - 
rasse a policia de qualquer responsa 
bilidade, o que nao foi aceito por 
Coronel. Este, entao, foi novamente' 
detido, acusado de tentative de vio- 
lagao e outros delitos. 0 julgamento 
feito secretamente, tinha entre ou - 
tros objetivos o de justificar o a- 
tentado: Felix Farina declarou que 
so ele havia baleado Coronel ao sur- 
preende-lo tentando violentar sua 
fllha, Maria Elena, de 15 anos.Acre£ 
centou em sua declaragao que, ao fe- 
rir Coronel, tambem feriu sua pr5 - 
pria filha, Maria Elena. Outras pes- 
soas, no entanto, declararam que a 
jovem fol vista em janeiro e feverei 
ro sem ferimento algum. As radiogra- 
fias apresentadas no julgamento como 
prova dos ferimentos provavelmente 1 

nao sao autenticas. 
Este caso voltara a ser exposto nos 
capitulos II,e III, ja que esta sen- 
do usado pelo govern© como arma poll 
tica, na tentative de desautorizar T 

as entidades de denuncias e oposigao 
democraticas assim como qualquer for 
ma de contestagao e organizagao popu 
lares, atribuindo-lhes supostos pia- 
nos extremlstas. 
c) Tortura flslca e psicolSgica 
A tortura em massa aplicada a presos 
pollticos, como cheques eletricos e 
imersao em agua, declinou gradualmen 
te a partir de 76, em consequencia 'r 

da diminuigao do numero de presos.Em 
relagao aos presos comuns, e usada ' 
como procedimento normal. Em 77, um 
prisioneiro testemunhou que compare- 
ceu a um interrogatorio numa cadeira 
eletrlficada, com um tubinho de agua 
em clma da cabega da vltima, instala 
da recentemente e supervisionada por 
um tecnico chileno, na segao de Vlgi 
lancia e Delitos do Departamento de 
Investigagoes. 
Ap5s o falecimento de Jorge Zavala 1 

no bairro Capitalizador em janeiro ' 
de 78, um ex-preso do Presidio Poli- 
tico de Emboscada foi levado novamen 
te ao Departamento de Investigag5eET 

para ser interrogado. Este ex-preso, 
Eduardo Bogado Tabakman, all foi vio 
lentamente torturado. 
Por ocasiao do incidente de Capital! 
zador, tambem outros paraguaios fo- 
ram detidos e torturados, em particu 
lar o Dr. Carlos Alberto Arestivo Be 
llasay, que sofreu um ferimento gra-. 

ve nos olhos. Depois de recuperar a 
liberdade, nao pode consultar um es 
pecialista em oftalmologia em Monte 
videu porque a policia se recusou a 
devolver seus documentos de identi- 
dade para viajar. 
Tambem Ruben Urbieta, preso com sua 
esposa, Maria Teresa de Urbieta,foi 
torturado. 
Um dirigente da oposigao Domingos ' 
Laino, foi sequestrado pela Policia 
de Investigagoes, em 19 de julho de 
78 diante de varias testemunhas, em 
plena via publica. 0 sequestro foi 
praticado por conhecidos torturado- 
res do Departamento de Investiga 
goes da Policia da capital. Laino ' 
declarou mais tarde que foi obriga- 
do a ficar de pe, sem dormir, duran 
te 60 horas e que durante 72 horas1" 
nao recebeu alimentagao alguma. Me- 
dicos da Cruz Vermelha declararam a 
imprensa que Laino nao apresentava* 
sinais vislveis de tortura flsica. 
"Naturalmente um medico nao pode a- 
valiar a tortura psicologica" - di£ 
seram. 
Para a libertagao de Laino foi de - 
terminante a intervengao do proprlo 
embaixador americano e as inumeras' 
pressoes internacionals sobre o Go- 
verno. 
Gumercindo Erltez Coronel s de 28 a 
nos, foi detido em fevereiro de 78T 

©"desapareceu" por seis meses antes 
de ser transferido para Emboscada . 
Recuperou a liberdade apos 57 dias 
seguldos de greve de fome, que rea- 
lizou junto com outros quatro pre - 
sos pollticos em noverabro de 78.Br£ 
tez contou que foi torturado duran- 
te varios dias em fevereiro: na pi- 
leta (banheira chela de agua); fol 
espancado em todo o corpo e obriga- 
do a permanecer de pe 4 dias, fin - 
dos os quais fol acorrentado a pare 
de. 
Todas as vezes que era levado da ' 
Chefatura de InvestigagSes a "pile- 
ta" da Vlgilancia e Delitos (a 50 
metres de distancia), Britez disse* 
que o disfargavam com uma peruca de 
mulher para evitar que sua mae o i- 
dentificasse, ja que ela visitava * 
dlariamente o local da Chefatura pa 
ra perguntar pelo paradelro do filEc 
Britez tambem declarou que durante* 
a vislta da Cruz Vermelha Interna - 
cional, em junho de 78, ele e outro 
preso politico, Pablo Gabazza, jun- 
tamente com 15 presos comuns, foram 
levados a um ediflcio em construgao 
ao lado da Chefatura de Investiga - 
g5es, propriedade do mesmo Departa- 
mento e conhecldo como Redondo. 
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All pernaneceram dois e pela primely 
vez Ihes foi permitido falar com ou 
tros prisioneiros. 
Novamente foram transferidos de In- 
vestiga<;oes, no dia em que Lalno 1 

foi preso, mas, naquele momento, a 
Cruz Vermelha Internacionai possuia 
informacjoes seguras sobre a presen- 
ga de Britez no local e insistiu ' 
ate que a pollcia reconheceu sua de 
tenijao. Apos permanecer incomunica- 
vel durante 5 meses num calabouqo , 
Britez foi transferido para o PresI^ 
dio de Emboscada. 
Convem destacar que a tortura no Pa 
raguai, contrariamente ao grau de 'r 

sofistlca^ao alcangado nos parses ' 
do Cone Sul, se mantern dentro dos ' 
moldes fundamentals que caracteri - 
zaram a repressao governamental des 
de 1954, quando Stroessner tomou oT 

poder. 
Os "Melhores" torturadores, isto e, 
os mais efetivos e "respeitados"nao 
sao tecnicos frios mas verdadeiros1 

selvagens. Os "melhores metodos" ' 
tambem sao aqueles que proporcionam 
resultados imediatos: os golpes e 
espancamentos de todos os tipos,nos 
quais o mais importante e quem gol- 
peia e nao o instrumento de que se" 
vale. A grande maloria dos tortura- 
dos conservam sempre sequelas da ' 
brutalidade dos metodos de tortura, 
comprovadas e reglstradas pela Cruz 
Vermelha internacionai. 
d) Desaparecldos 
0 Governo continue seu jogo macabro 
com as famllias dos prisioneiros de 
saparecidos antes e durante 76. 
Ha persistentes declara9oes de que' 
pelo menos alguns dos prisioneiros" 
que desapareceram de Investigagoes' 
em setembro de 76 estao reclusos na 
"Guarda de Seguranga", dependente ' 
da Pollcia da Capital, (segundo a 
pollcia, eles escaparam). 
A mae de Carlos Mancuello foi abor 
dada no ano passado - numa de suasT 

visitas regulates a InvestigagSes - 
por um estranho, que Ihe confidenci 
ou que seu fllho estava entre eles. 
0 pal de Hartlno Rolon Centurion " 
foi igualmente informado de que seu 
filho talvez nao esteja morto: Rolon 
foi dado como morto quando a poll - 
cla baleou e incendiou sua casa em 
Lambare em 76, durante uma batida , 
sob a alegaqao de que ele reslstira 
a prisao. No entanto, seu corpo ja- 
mais foi entregue a famllia. 
Em dezembro de 78, a mulher de Per- 
ils Villagra recebeu confidencial - 
mente a confirmagao de que seu espo 

so foi espancado ate morrer, na" 1 

"Guarda de Seguranqa", nao muito ' 
tempo apos sua prisao em 75. 0 Go - 
verno nega que ele foi preso em 75. 
Derlis Villagra ja havia estado pre 
so em 1959, 1960 e 1965. 
Nidia Gonzalez Talavera: foragida ' 
desde abril de 76, foi procurada no 
vamente quando do incidente de Capi_ 
talizador. Um persistente rumor a- 
tribuido a outros prisioneiros diz' 
que Nidia (cujo marido, Juan Carlos 
da Costa foi assassinado pela poll- 
cia em 76) morreu sob torturas jun- 
to com Zavala Esquivel, e que o in- 
cidente de Capitalizador foi fabri- 
cado para ocultar o fato, Uma ver - 
sao contraditoria afirma que ela es 
ta presa secretamente no Paraguai. 
Segundo informaqoes, o numero de de- 
saparecidos aumentou no princlpio 1 

de 79. Muitas destas informaqoes re 
ferem-se a paraguaios que vivem na 
Argentina, que foram presos pela po 
llcia de Buenos Aires e entregues T 

secretamente a pollcia paraguaia. 
Mais recentemente, Ignaclo Samanie- 
go, Anunclo Jara e Mario Farina (se 
tembro de 78). Existe a convicqao T' 
de que aqueles detidcs sao entregues 
regularmente as autoridades para 
guaias. Evidentemente, esta foi a 
intenqao do governo argentine quan- 
do tentou entregar ao Paraguai Epi- 
fanio Hendez Flevtas, um llder da 
organizaqao exiladaM0P0C0 (Movimen 
to Popular Colorado). A_manobra foi 
impedida graqas a pressao interna - 
cional, e, na segunda oportunidade, 
foi-lhe permitido sair da Argentina 
para os Estados Unidos. 
Detenqoes nao publicas tambem se e- 
fetuam no lado paraguaio, nas zonas 
fronteiriqas com a Argentina e o 
Brasil, contra os paraguaios que 1 

tentam regressar a suas casas. Pa- 
blo Gabazza, partidarlo da oposiqao, 
foi preso desta maneira era maio de 
78 e libertado varies meses depois. 
Outras informaqoes sobre detenqSes" 
recentes na passagem fronteiriqa de 
Encarnacion se referem aos casos 1 

des Luis Lugo Lopez (cuja mulher, 1 

Ellda Vega de Lugo foi detlda era 1 

Buenos Aires alguns dias degoia);E- 
lida Luz Gonzalez e sua irraa, Maria 
Gloria Gonzalez,-que tambem foram ' 
presas quando tentavara vlajar a ca- 
sa da avo. Tals desapareclmentos ra 
ramente sao noticiados por causa da 
esperanqa dos parentes de encontrar 
seus familiares novamente, se nao 
provocarem as autoridades com suas" 
declaraqoes publicas. 
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Muitos desapareclmentos parecem re- 
sultado de altercaqces pessoais e 
ou diferenqas pollticas com persona 
lidades do governo. Um destes casos 
envolveu 5 irmaos: Adolfc, Sindul- 
fo e Victor Lopez, assim como ou- 
tros dois, supostamente profugos, e 
que se supoe terem sido detidos e 
assassinados pela pollcia. Ha va- 
ries anos, outro irmao foi morto pe 
la pollcia por motives pollticos. 
Estes irmaos Lopez tomaram partido" 
de seus parentes, Os Meza, numa 
disputa que aconteceu durante uma 
corrida de cavalos em Tebicuaryrai ' 
Gualra, em agosto de 1978. Os Meza 
sao partldarios da oposiqao. Seus 
adversaries, a famllia Santander , 
tres deles mortos nesta disputa,sao 
fieis a Stroessner. Dois dos irmaos 
Lopez, cujos nomes nao se conhecem, 
retiraram-se do lugar da brlga, en- 
quanto Adolfo, Sindulfo e Victor fo 
ram vistos pela ultima vez quando e 
ram levados numa viatura policial T 

de Tebicuaryrai a Delegaqao de Cover 
no de Villarrica, por um pedido es- 
pecial do bispo da diocese, monse - 
nhor Felipe Santiago Benitez. Os 
tres foram brutalraente espancados e 
amarrados com arames cravados em 
sues pcrnas. Recentemente soube-se" 
que os dois irmaos que fugiram e 
dos quais nao se tinha notlcia pede 
riam tcr sido capturados ou assassi 
nados. 
A seguir relacionaremcs os noraes de 
algumas pessoas que, segundo fontes 
paraguaias, foram detidas secreta - 
mente em abril de 1979: Remigio Gl- 
raenez, Anastacio Almeida, Hector ' 
Luis Gaxarza; uns irmaos de sobreno 
me Martinez, de Puerto Stroessner ; 
Francisco Ramirez Britez, Pablo An- 
tonio Cabral (esta muito doente em 
"investigaqoes"); Rogelio Talavera, 
Francisco Saoiencia, Sindulfo Villa 
nueva, Jose Tomas Salinas, Alipio ' 
Salinas. Varlos deles foram brutal- 
mente torturados. Era muitos casos , 
nao se sabe se sao presos pollticos 
ou comuns, ou simples vltimas de an 
tipatias pessoais por parte de per- 
sonalidades da pollcia ou do Gover- 
no. 
e) Detencoes breves 
Em 78, o Governo Paraguaio, como 1 

formula de terror, adotou a politi- 
cs de prender as pessoas por algu - 
mas horas ou dias. Depois de subme- 
te-las a habitual agressao verbal e 
flsica e ameaqa-las com castigos fu 
turos, colocam-nas em liberdade. 

Isto foi realizado depois do inci-' 
dente de Capitalizador com alguns ' 
dos detidos em 76. Tambem aconteceu 
com altos dirigentes de 3 partidos' 
da oposiqao, em agosto de 78 ( os 
quais foram ameaqados especificamen 
te de expulsao). Como sao poucos os 
detidos que se animam a relatar sua 
prisao por temor a futuras represa- 
lias, sabem-se apenas os nomes e es 
tas pessoas pediram que os mesmos T 

nao fossem publicados. 
0 exemplo do "terror legal" foi o 
caso de Juan Batista Bogado, arbi - 
trariamente detido e torturado na ' 
Delegacia de Limpio em 12 de marqo' 
de 1979. Ao sair em liberdade, sub- 
meteu-se a exame medico e com este" 
informe se apresentou ao jornal ABC 
Color, que publicou fotos suas, e 
iniciou processo contra os responsi 
veis. Imediatamente o Comissario da 
li respondeu, declarando-o profugo1" 
e iniciando o julgamento respective. 
f) Detenqoes prolongadas 
Virgilio Bareiro e Severo Acosta A- 
rantes, presos em 64, nunca foram ' 
processados juridicamente. Ainda es 
tao detidos na 3a. Delegacia, em 
Assunqao. Funcionarios do Governo " 
disseram, confidencialmente, que Ba 
reiro nunca seria libertado ou jul- 
gado, apesar de sua abalada saude " 
flsica e pslquica, segundo relate - 
rios da Cruz Vermelha Internacionai, 
KapoleSn Ortigoza, capitao do exer- 
cito, e seu choier, Guillermo E. 0- 
vando, foram condenados por um tri- 
bunal militar a 25 e 15 anos respec 
tivamente, acusados de um complo pa 
ra derrubar o presidente Stroessner, 
e de terem matado um cadete do exer- 
cito. A sentenqa de Ovando foi cum- 
prida em dezembro de 77, porem ate 
agora nao fci libertado, nao obstan- 
te os protestos e, requerimentos o- 
ficiais e publicos de seus advoga - 
dos. Ortigoza sofre graves altera - 
qoes pslcologicas. Ha cinco pessoas 
detidas na Guarda de Seguranqa. A 
notlcia foi dada em setembro de 78 
e dizia que estas pessoas foram pre 
sas, sem processos jurldicos, por T 

tres e cinco anos. Entretanto, al- 
guns ja_cumpriram mais de 13 anos ' 
de prisao. 
Sao eles: Fermira Acosta, Rafael Brl 
tez, Jose Felix Ortiz, Nemecio Ar - 
moa e Cantalicio Orue. Fontes dig - 
nas de confianqa informarara que eles 
podem ser vltimas de desavenqas pe£ 
soais com oficiais do exercito. 
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Outro preso cuja detengao e atribui 
da a rancores pessoais e o cidadao T 

austrlaco Otto Gunther Portenschlag, 
que esteve registrado algum tempo co 
mo prisioneiro politico em Emboscada, 
mas que foi detido era 12 de junho de 
77, acusado de trafico de drogas. 
Diz-se que uma disputa pessoal com 
Pastor Coronel, chefe do Departamen- 
to de Investlgaqoes, cuja relaqao 1 

com o trafico de drogas e conhecida' 
internacionalmente, provocou sua de- 
tengao. 
Apesar de ter prometido liberta-lo 1 

em varias oportunidades, o Governo o 
ptou por deporta-lo, recentemente. 
A famllia de Amilcar Latino Santucho 
um cidadao argentine detido em 75 e 
nao processado esta tratando de ob - 
ter sua liberdade ou deportagao para 
um terceiro pals. 
Um habeas-corpus foi negado em feve- 
reiro de 79 a um antigo policial , 
Ramon Martinez Gonzalez, preso em 
janeiro de 75 e que nunca foi levado 
a julgamento. 
A 7 de maio de 1979, Alfonso Silva e 
sua mulher, Maria Saturnina Almada , 
foram novamente presos por agentes 1 

do Departamento de InvestigaqSes. 0 
casal esteve na prisao desde 68 ate 
princlpios de 78. Agora, esta sendo1 

julgado pelo "crime" de 1968, de 
acordo com a Lei 209. Ela esta na ca 
sa do Bom Pastor e ele, na prisao de 
Tacumbu. 
g) Deoois de recuperar a liberdade 
Mais de 2 mil presos foram liberta - 
dos nos ultimos tres anos, sem pro - 
cesso judiciario a maioria, e al- 
guns com processo nao concluido. Os 
que cumpriram condenaqao nao passam' 
de 1%. Em regra, nao Ihes restituem' 
ao salrem, os documentos de identida 
de e outros pertences confiscados na 
prisao. Alguns conseguiram providen- 
ciar seus documentos de identidade , 
mas muitos destes tem um sinal^sobre 
a impressao digital. Como as cedulas 
de identidade sao exlgidas para a e£ 
cola, solicitaqao de trabalho e ou- 
tras diligencias, ou para viajar pe- 
lo pals, ou parses vizinhos, a_falta 
da cedula ou a cedula marcada e um 
serio obstaculo e ameaca constante ' 
para a seguranqa pessoal. 
Os amigos e.vizinhos de ex-presos , 
muitas vezes, temem unir-se a eles e 
o medo e mutuo, ja que ha muitos in- 
fcrmantes da policla (pyragues). Mui 
tos destes ex-presos se consideram,T 

virtaalmente, sob prisao domiciliar. 

sabendo que todos seus movimentos ' 
serao delatados a pollcia ou ao pre 
sidente da jurisdiqao local do par- 
tido Colorado. Qualquer mudanqa de 
domicllio deve ser informada as 
autoridades, 
A discriminaqao nos empregos contra 
antigos presos e quase total. A maio 
ria, inclusive profissionais ou com 
formaqao universitaria, tem que de- 
dicar-se a atividades nao relaciona 
das com sua formaqao para poder so- 
breviver, ou conseguem apenas contra 
tos temporaries. 
0 documento fundamental alem da i- 
dentidade, para conseguir trabalho* 
ou tirar passaporte e o certificado 
de Boa Conduta, sistematicamente de 
negado para ex-presos pollticos. 
Muitos, sobretudo no interior, so- 
frem frequentemente o confisco de 
terras, equipamentos e/ou velculos' 
no momento da prisao e ficam sem re 
cursos. Aqueles que decidem sair do 
pals sao negados habitualmente os 
passaportes. A muitos ex-presos e 
seus filhos e negada a educaqao nas 
escolas publicas. 
A pollcia emprega todo tlpo de re- 
cursos para manter o terror e a dis 
crirainaqao contra ex-presos pollti- 
cos. Apela para "visitas de adver - 
tencia", teiefonemas anonimos, pro- 
vocaqoes (sobretudo no campo) , "a 
publicaqoes no diario oficialista ' 
"Patria" de declaraqoes forjadas ou 
arrancadas sob torturas a presos * 
pollticos, a materia paga em outros 
jornais de Assuncion, pelo programa 
de radio que se transmite era cadela 
"A voz do coloradismo" e, inclusive 
a circulaqao de fitas gravadas, pre 
paradas com esse fim. 
Estes recursos tem dado frutoss o 
ex-preso politico sofre nao s5 a dis 
criminaqao e o repudio dos setores* 
conservadores da sociedade, mas tam 
bera a desconfianqa e as suspeitas T 

de grupos da oposiqao, como da Igre 
ja. Este problema impediu ate mesmo 
que muita gente se reintegrasse a ' 
mllitancia polltlca de^oposiqao, pri 
vando as forqas democraticas de va- 
liosas experiencias. 
II, 0 direlto ao processo Judicial 

a) A justica politicamente controla 
da 
0 artigo 199 da Constituiqao Para - 
guaia garante a independencia do 
Poder Judiciario face aos -demais po 
deres, mas os artigos precedentes T 

estabelecem a designaqao dos julzes 
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pelo Presidente pelo prazo de cinco 
anos, coincidindo assim com o manda 
to presidencial. Em agosto de 78, "r 

nove meses apos a renovaqao do man- 
date do general Stroessner, ele nao 
ratificou os membros da Corte Supre 
ma de Justiqa e existem rumores de 
que alguns julzes serao substitul - 
dos. A falta de ratificaqio levou ' 
todos os julzes a serem mais caute- 
losos que habitualmente, sobretudo* 
nos casos com implicaqSes pollticas. 
0 artigo 207 prolbe aos juizes par- 
ticipar de atividades pollticas mas 
tal participaqao e totalmente obrl- 
gatorla durante campanhas eleitora- 
is e comemoraqSes anuais do Partido 
Colorado. Perante a Assembleia da 
OEA, em junho de 78, durante o deba 
te sobre a censura no Paraguai e as 
violaqSes dos Direitos Humanos, um 
delegado mostrou a foto, publicada' 
num diario, do presidente da Corte' 
Suprema de Justiqa, Dr. Juan Felix- 
Morales, junto ao presidente Stroe£ 
sner, durante uma campanha eleito - 
ral, usando um grande lenqo verme - 
Iho no pescoqo, a insignia do Parti 
do Colorado. 
0 requisite de lealdade ao Partido, 
como criterlo para a designaqao dos 
cargos tambem e uma violaqao do ar- 
tigo 55, que estabelece a capacida- 
de como unica condiqao para a sele- 
qao de funcionarios publicos. 
Os direitos dos cidadaos ao habeas- 
corpus e ao amparo (mandado da Cor- 
te para mitigar qualquer perigo i - 
mediate) sao particularmente afeta- 
dos pela falta de Independencia ju- 
rldica. 0 habeas-corpus perdeu seu 
valor como defesa da liberdade pes- 
soal - disse a imprensa no ano pas- 
sado um orador da Associaqao de 
Advogados, e o amparo e usado levia 
namente e amiude como um instrumen- 
to de manobras eleltorals em clubes 
e organizaqSes estudantis, enquanto 
os julzes complacentes dao seus ve- 
reditos sera perceber o dano que es- 
tao fazendo a tao nobre Instituiqao 
concebida e criada para uma propos- 
ta mais transcendental" (ABC Color, 
11,08.78). A liberdade dos presos ' 
submetidos a julgamento politico de 
pende diretamente do Ministerio do 
Interior e do Presidente da Republi 
ca. Normalraente, a liberdade de um 
preso se negocia diretamente com o 
Chefe de Investigaqoes de acordo ' 
com a tarifa estabelecida por ele , 
ou por um "padrinho" que intercede' 
junto ao proprio Presidente em tro- 
ca de garantias de que a pessoa nao 

jra reincidir, ou ainda por fortes* 
pressSes externas e, em ultima ins- 
tancia, por um preqo politico. Foi* 
este o caso, por exemplo, dos que 
realizaram uma greve de fome incomo 
da para o governo e receberam sua 
liberdade em troca da suspensao da 
raesma. Assim, nao foi a pressao ex 
terna, mas o "humanitarlsmo" do gor 

verno o motive de tal decisao, se- 
gundo sua propria propaganda, 
Normalraente, os julzes que realizam 
os julgamentos pollticos decretara a 
liberdade ou a prisao de um proces- 
sado de acordo com instruqoes rece- 
bldas diretamente do Ministro do In 
terior, Sabino Augusto Montanaro.A- 
conteceram inclusive muitos casos ' 
de processados por "disposiqao supe 
rior", com total desconhecimento do 
Juiz que atendla a causa correspon- 
dente. 
b) Subordinagao aos relatSrios poll 

ciais 
Quando cs prisioneiros sac levados' 
a Julzo, os tres exemplos mais co- 
muns da dependencia jurldica sao os 
seguintes: os grandes atrasos nos 
julgamentos, recuperaqao da liberda 
de sem veredito e a confianqa total 
da Corte no relatorio policial co- 
mo fundamento para a condenaqao. 
0 Juiz Carlos Baez Rehnfeldt estabe 
leceu um precedente de total irregu 
laridade, em abril de 77, quando a- 
nunciou a condenaqao de 13 llderes' 
do Partido Febrerista, acusados de 
subversao por terem tentado formar' 
uma alianqa de partidos de oposiqao 
em 1975. Baez declarou o relatorio' 
policial como prova suficiente para 
a condenaqao e acrescentou que isto 
"provavelmente nao poderla ser obra 
da imaginaqao". Os relatorlos da 
pollcia, baseados em confissoes e 
testemunhos obtidos por meio de tor 
turas, tambem foram provas para a 
condenaqao em 1978 de seis jovens ' 
intelectuais e profissionals detidot 
em julho de 77. Em dezembro de _ 78 
tambem o foram para a condenaqao ' 
de Carlos Brafias, um estudante de 
medicina e de Jose Gil Ojeda, um li 
der campones, detidos era 1976. 
Branas e Ojeda foram os dois ultimoi 
e os unicos condenados dentre 46 
processados que foram soltos apos ' 
cumprirem uma pena de 3 anos. 0 
processo teve Inlcio em oUtubro de 
1976. Muitos foram libertados gra - 
qas a uma ordem extra-judlcial_e ou 
tros sequer prestaram declaraqao 
com esse fim. A maioria continua * 
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aguardando a sentenga. 
Independentemente da Orlgem de sua' 
llberdade, os acusados sem absolvi- 
gao ou sentenga sabem qua seus pro- 
cesses podem ser reativados a qual- 
quer momento; que provas do primei- 
ro julgamento podem ser usadas con- 
tra eles no futuro e que podem ser 
tratados como reincldentes, embora' 
falte o veredito da condenagao nos 
processes anteriores. 
A reincidencia dupllca automatica - 
mente as penas estabelecidas por 
lei, como ocorreu no caso do Dr. ' 
Juan Felix Bogado Gondra. 
0 mecanismo que o juiz normalmente' 
utlllza para justiflcar uma senten- 
ga e o grau de colncidencia entre 1 

os dados conslgnados no informe po- 
llclal e os dados que o interrogado 
proporciona. 
Asslm, perguntas aparentemente ab- 
surdas do Julz (em alguns casos,per 
guntas como "se conhece o irmao, al 
gum familiar ou amlgo, inclusive o 
proprio conjuge") se transformam em 
indlcios de culpabllldade> suficien 
tes para decretar a prisao prevent! 
va, porque coincidem com dados que 
flguram no informe policial. 
c) A Corte como investlgadcra; Cons 

tantlno Coronel e Lara Castro 
Ourante dols anos, os advogados de 
defesa declararam gue a confianga ' 
jurldica nos relatorlos_policiai3 ' 
rcsultam de uma eibdicagao da respon 
sabllldade da Corte peura avaliar os 
depoimentos, uma transferencia efe- 
tiva das fungoes jurldicas ao desta 
canento de pollcia. Tambem a situa- 
gao inversa parece acontecer, segun 
do dols casos gue se demoram este a 
no: devido as crlticas internaclo - 
nals ao abuso da pollcia> o Governo 
designou a Corte para investigar fa 
tos gue ccmpetem habltualmente a 
pollcia. 0 proceaso comegou depola' 
da frustrada tentativa de assasslna 
to de Constantino Coronel. (pag.2). 
Coronel chegou ate Assungao onde o 
Dr. Miguel Angel Martinez Yaryea,rae 
dlco e presidente do Partldo Libe - 
ral Radical Autentico, da oposlgao,, 
o admltiu no Hospital, dols dlas de 
pols do ataque. A pollcia informou1" 
em Assungao ao juiz Elpldo Luraghi, 
que; o Dr. Martinez Yaryes nada ' 
havia comunlcado sobre a assisten - 
cia que dera a um ferido de bala , 
como requer a Lei. Luraghi abriu u- 
ma investigagao judicial e abando - 

nou—a depois que Dr. Martinez Yaryes 
respondeu que as 24 horas permitidas 
para a apresentagao do informe ainda 
nao haviara expirado. Luraghi tambem' 
autorizou a permanencia de uma guar- 
da policial junto a Coronel, a qual 
esteve com ele ate sua nova detengao 
era 8 de margo. 
Por sua vez, a Comissao Paraguaia de 
Defesa dos Direitos Humanos denunci- 
ou o fato de a pollcia nao ter se ' 
preocupado em investigar as verdadel^ 
ras circunstancias do atentado. Em 
28 de fevereiro, a Corte abriu uma ' 
investigagao judicial sobre as ativi 
dades da Comissao e seu Presidente , 
a Sra. Carmen de Lara Castro, a quem 
o Chefe de Investigagoes denunciou ' 
por interferir nas investigagoes po- 
liciais. Como no caso do Dr. Marti - 
nez Yaryes, a Sra. Lara Castro nao 
foi detida. 0 caso foi suspense de - 
pois de uma audiencia, na qual ela 
foi interrogada exaustivamente so- 
bre sua relagao com Constantino Coro 
nel. 
d) Julgamento secreto 
0 processo judicial contra Constant! 
no Coronel foi relegado a urn futuroT 

indefinido. Ele esta detido em Encar 
nacion e acusado tanto de tentative1" 
de violagao como de formar um grupo' 
subversive, no qual a Sra. Lara Cas- 
tro e outros sao considerados co-par 
tlcipantes. Uma demora de dois anos1" 
no sumario de acusagao e algo muito' 
comum no Paraguai. 
Os advogados paraguaios notaram algu 
mas raudangas nos processes judiciais 
nos nos ultimos dois anos, particu - 
larmente em seu acesso aoa clientes' 
presos e as provas e acusagoes contra 
eles. 
Entretanto, no caso de Coronel, quan 
do o seu advogado, Dr. Heribert Ale- 
gre, solicitou ao juiz de Encarna - 
clon uma copia do documento de 28 de 
fevereiro no qual consta a declara - 
gao de Martin Farina contra Constan- 
tino Coronel e o numero de acusagoes, 
o Julz se recusou, dizendo que o jul^ 
gamento era secreto, numa contraven- 
gao direta ao artigo 60 da Constitul 
gao. 0 juiz somente permitiu ao advo 
gado a leitura rapida do documento . 
A causa do carater secreto do julga- 
mento ficou a descoberto! a inten - 
gao de relaclonar a C.D.D.H. do Para 
guai, na pessoa de sua presldenta La 
ra Castro, com um suposto grupo terr« 
rorlsta capitaneado pelo llder de o- 
poslgao, Domingo Lalno. 
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Semanas depois, o diario oficialis- 
ta "Patria", respondendo a uma re- 
portagem internacional, segundo a 
qual a testemunha grincipal havia* 
mudado sua declaragao, publicou o 
depoimento complete de Farina, data 
do de 8 de margo. 
Ainda e muito cedo para arriscar al 
gumas conclusoes definitivas sobre 
o procedlmento geral dos julgamen - 
tos secretos, mas fica suficiente - 
mente claro seu esplrito totalita- 
rista e arbitrario: quando convem" 
fazer surpresas" e secreto; quan- 
do interessa a defesa publica e a 
propaganda do governo nao e secre- 
to. Esta sim e uma constante infa- 
llvel, 
III. A llberdade de imprensa 
A partir de dezembro de 1977, es- 
forgos consideravels foram realiza 
dos pelos jornais . 0 mesmo nao se 
pode dizer da radio e televisio, * 
que tem uma vantagem sobre a im- 
prensa escrita num pals onde o nl- 
vel educacional medio e muito bai- 
xo. 
a) A Imprensa escrita 
A imprensa escrita diaria, funda - 
mentalmente como expressao do em- 
presariado nacional, encontrou na 
politica dos Direitos Humanos de 
Carter a inspiragao e o apoio con- 
venlentes gara forgar maior coeren 
cia democratica por parte do pro - 
prio governo, langando uma campa - 
nha para combater os slntomas de * 
um regime decomposto: do ponto de 
vista economico, o enriquecimento* 
illclto e desmedido dos funcionari 
os superlores do governo, corrup - 
gao administrativa, incompetencla, 
desfalque e contrabando, a infla - 
gao e suas consequencias; do ponto 
de vista politico, o abuso de po- 
der, as arbltrariedades e irregula 
ridades judiciais. 
Conslderando que pode ser um jogo* 
muito perigoso levar a paclencia * 
do povo ate os seus limites, sem 
necessidade, alguns se empenham em 
relvindicar maior formalidade demo 
cratica e responsabilidade econoinl 
ca do governo, o que ja Ihes cus - 
tou o qualificativo de "imprensa ,*• 
pseudo-lndependente, agitadora e 
colaboradora do comunismo interna- 
cional", dado por pessoas oflcia - 
listas. Nesta mesma linha, tem se 
intensificado a publicagao de notl 
cias sobre a expulsao de campone - 
ses de suas terras, problemas tra- 
balhlstas e salariais. 

Reportagens sobre os julgamentos po 
liticos comegaram em dezembro de1" 
77 com a prisao de 19 ULderes campo 
neses e sindicais e a visita de re~ 
presentantes de organizagoes inter- 
nacionais para investigar o caso. 
Os diarios tambem reflettiram criti- 
camente sobre o comtrole politico e 
xercido na Assoclagao de Advogados1" 
e publicaram declaragoes de alguns' 
advogados defensores que desafiaram 
os julzes a retirarem a caonfianga ' 
que depositam nos relatorlos forne- 
cidos pela pollcia. 
A dimlnuigao da censura oflcial tarn 
bem se pode ver quando,, em dezembro 
de 78, nun bairro de Santa Rosa, Mi 
slones, foi realizada wna mvanlfesta 
gao em favor de uma jovem que esta- 
va procurando um certificado de boa 
conduta e que foi vlolada por ofici 
ais da delegacia policial daquela "r 

cldade. Em janeiro de 1979, os habi_ 
tantes do bairro Republicano reall- 
zaram tuna manifestagao diante do 
tribunal onde o Ctamissario de Poll- 
cia, Lucio Souza Cardozo, estava 1 

prestando declarajSo sobre o caso ' 
da morte de Agustin Bareiro Amaril- 
la. 
Em abril de 1979, os -moradores de ' 
Fernando de la Mora prntes taram con 
tra o custo excessive de uma rede T 

de esgotos. A pollcia xsspondeu a 
demonstragao do Bairro Kepubllcano, 
com procedimentos anplamente repudi 
ados pela imprensa. 
As restrigoes de pubIdeagoes que em 
bora em menor grau sempre existem , 
os fracassos da imprensa na inves- 
tigagao de acontecimentos dlgnos de 
serem notlcia, tambem impoem limita 
goes a sua llberdade de expressao . 
Os prisioneiros de Emboscada fize - 
ram uma greve de feme em agosto de 
78 exlgindo justlga para seus casos 
e um relatorio sobre os presos desa 
parecidos. Quando os presos ja esta 
vam agonlzando e a situagao se tor 
nou conhecida apesar do sllencio da 
imprensa, os diarios oonsideraram o 
fato digno de ser notldadD. Duas ' 
semanas antes, um jornal aceitara ' 
uma solicitagao paga da Comissao Pa 
raguaia de Defesa dos Direitos Huma 
nos, Integrada tambem por llderes T 

da oposlgao. O Governo se aproveitou 
dlsto para argumentar que os grevis 
tas eram instmmentos de uma mano - 
bra politica da oposigio. Dm silen- 
cio similar foi imposto ao caso de 
Constantino Coronel, Inclusive de 
pols do dla 28 de fevereiro, gqando 
o diario oflcialista "Patria" e a 
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pollcia come9aram a considera-lo. 
Outro fator que de fato limita a li 
berdade de imprensa e o risco que 
correm os denunciantes, que tem de 
se identificar publicamente para re 
forqar a veracidade de suas denun - 
clas. Doroteo Brandel denunciou em 
75 um ataque railitar em sua compa - 
nhla de Yhu e foi assassinado. A 
denuncia de Carmen de Lara Castro ' 
sobre a incapacidade da pollcia pa- 
ra investlgar a verdade sobre o a- 
tentado a Constantino Coronel levou 
a Corte a abrir um processo contra' 
ela. 
Felipe Neri Alvarenda Alcides Zim- 
per e Silvino Ayala foram detidos r 

por 8, 10 e 13 dias respectivamente 
depois que o diario ABC Color publi 
cou uma notxcia sobre a exploraqao1" 
sofrida na fazenda onde os tres tra 
balhavam. Alvarenga foi deportado 'r 

para a Argentina. 
"Patrla" e o jornal do Partido Colo 
rado e o preijo de subscriqao e ret^i 
rado dos salaries de todos os empre 
gados publicos. 
0 mencionado diario nao e signifi - 
cante para a opiniao publica, mas 
seus ataques pessoais sao o maior '• 
desestlmulo a liberdade de expres-1 

sao, visto que sempre esta anuncian 
do represallas futuras mais serias. 
b) Outras oublicacoes 
Ate 77, "El Radical", uma publicaqio 
semanal do Partido Liberal Radical, 
era o principal instrumento da opo- 
slqao polltica. Foi submetido fre- 
quentemente a processes nos tribu - 
nais, por suas denuncias as viola - 
qSes dos direitos humanos. Em 77 1 

foi transferido ao controle de uma 
fragao menos combativa, como resul- 
tado de uma manobra politica. 
Com o desenvolvimento de uma coliga 
gao opositora chamada "0 Acordo Na- 
clonal" em 78, o jornal "El pueblo" 
do Partido Febreirista, converteu - 
-se no principal orgao de imprensa* 
da oposigao. Como "El Radical" em a 
nos passados, "El Pueblo" e vulnera 
vel_a processos por calunia e difa- 
magao. Dois desses processos foram' 
apresentados um atras do outro de- 
pois que o diario noticiou a vergo- 
nhosa participagao do parlamentar ' 
Colorado e antigo febreirista, Dr. 
Roque Avila, na Assembleia da OEA. 
"Sendero" e uma publicagao quinze - 
nal da Igreja Catolica. Durante 77 
foi firme defensora dos direitos hu 
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manos, publicou os nomes dos presos, 
quando outros diarios nao se atre - 
viam a faze-lo. Em 78, seu diretor,' 
Dr. Dionisio Gauto Galeano, foi subs 
tituido, aparentemente em resposta'- 

a reclamagoes oficiais. 0 quinzena- 
rio prossegue com os comentarios so 
bre os problemas dos direitos huma- 
nos, embora com menor intensidade. 

Desde a detengao em julho de 77 de 
varies escritores da revista men- 
sal "Criterio", nenhuma publicagao1 

independente tomou o seu lugar. Nao 
obstante, alguns diarios assumiram' 
seu papel na analise critica, espe- 
cialmente "La Tribuna", que publi - 
cou extensos artigos em forma de 
serie, fundamentalmente sobre temas 
economicos. 
IV. Liberdade de assoclagao e parti 

cipagao politica. 
a) Partidos Pollticos 
0 domlnante Partido Colorado se diz 
dono da lealdade decisiva da maio 
ria da populagao, como resultado da 
intimidagao massiva e da fraude elei 
toral. Eptretanto, o M0P0C0 (movimen 
to Popular Colorado) - ha muito tem- 
po exilado - uma fragao dissidente ' 
do Partido Oficial, domina as secre- 
tas simpatias de muitos colorados , 
inclusive alguns oficiais de maior ' 
patents. 0 M0P0C0, como mais uma a - 
meaca para a continuidade do contro- 
le de Stroessner, e um dos assuntos' 
considerados inabordaveis pela impren 
sa. Slmpatizantes suspeitos tambem ' 
estao sujeitos a perseguigao, como ' 
subversives. 
As duas fragoes do principal partido 
da oposigao, Liberal e Liberal Radi- 
cal, que aceitaram colaborar com a 
mudanga da Constituigao Nacional pa- 
ra permitir a reeleigao de Stroess-' 
ner, participando da Assembleia Na- 
cional Constituinte em 57 em troca ' 
de 1/3 de cadelras parlamentares, dl 
vidiram-se posteriormente era variasT 

sub-fragoes, estlmulados por manobras 
governamentais, que culminaram com a 
acaitagao pela Junta Eleitoral Cen 
tral das fragoes mais reacionarlas , 
enquanto que o setor mais progressis 
ta, o Partido Liberal Radical Autenr 

tico, que propugnava o nao participa 
cionismo, nao foi reconhecido como "r ■ 
Partido. 
Em 78, o Partido Liberal Radical Au- 
tentico subscreveu uma coligagao com 
outros partidos que permaneceram in- 
dependentes da manipulagao do governo 
o Partido Democrata Cristao, o Parti 
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\ do Febrerista e o KOPOCO. 0 Acordo' 
Nacional foi assinado em fevereiro' 
de 79. Os llderes do MOPOCO, que t;L 
nham ido a Assungao em novembro , 
foram deportados. A pollcia negou ' 
autorizagao para um ato publico,for 
gando a assinatura do Acordo um dia 
antes do planejado e sem participa- 
gio publica, apesar de ter sido anm 
ciado na imprensa. 
Domingo Laino, o vice-presidente dos 
Autenticos,foi ameagadc em agosto ' 
de 78 pelo Ministro do Interior, Sa 
bino Augusto Montanaro, de represar- 
lias contra sua pessoa. Em 12 de a- 
gosto, Anibal Reclade, presidente ' 
do Partido Democrata-CristSo, tam- 
bem foi ameagado pelo Chefe de In - 
vestigagoes. Pastor Coronel, de ex- 
pulsao do pals. A mesma aroeaga foi 
feita em 23 de agosto a Humberto Pe 
rez Caceres, dirigente do Partido1" 
Febrerista. Em 2 de setembro, a Sra. 
Carmen de Lora Castro, membro dos ' 
Autenticos, recebeu uma advertencia 
do chefe da pollcia, general Alee - 
blades Brltez. Em 5 de setembro, o 
llder do Partido Democrata-Cristao, 
Dr. Luis Alfonso Resk, e Angel Ber 
nal, um llder febrerista, foram de- 
tidos por dois dias e libertados ' 
com ameagas de expulsao. Em 7 de 
setembro, Domingo Laino foi convoca 
do novamente pelo Ministro do Inte- 
rior para ser advertido sobre os ' 
riscos que correria caso alentasse' 
a concretizagao do Acordo Nacional. 
As ameagas de deportagao se agrava- 
ram em 13 de setembro, quando o ve- 
Iho lider liberal, Dr. Carlos Pasto 
re, tentou retornar do Uruguai. Ele 
foi detido no aeroporto e deportado 
imediatamente para a Argentina. Re- 
centemente, foi-lhe permitido retor 
nar gragas a pressao internacionalT 
Os ataques do Governo aos partidos' 
do Acordo Nacional aumentaram em 
margo e abril de 79, quando Domin- 
go Laino e Carmen de Lara Castro fo 
ram apontados, junto com Constanti- 
no Coronel e outros como integran - 
tes de um grupo subversive armado. 
0 diario "Patria" inlciou entao uma 
serie de editorials relacionando o' 
caso Coronel com a Comissao dos Di- 
reitos Humanos e o Partido Liberal.' 
Radical Autentlco, num esforgo de 
identificar a oposigao democratica' 
com organizagao "terrorista". 
b) Organizagao dos Direitos Humanos 
A comissao Paraguaia de Defesa dos' 
Direitos Humanos foi formada_ em 67 
por varies membrOs da oposigao , ja 

mencionados anteriormente, e ou pro 
fissionais. Embora sua presidente,a 
Sra. Carmen de Lara Castro estives- 
se protegida pela imunidade parla - 
mentar ate 78, outros memfcros da 
Comissao foram presos e intimidados 
com frequencia, durante o tempo de 
vida da organizagao. A Comissao nao 
tern um local ou pessoal pago, Sua 
fungao principal ate 78 foi denun - 
ciar a violagao dos direitos huma - 
nos e principios constitucionais. 
Em 1976, como resultado e consequen 
cia das detengSes em massa em abriT, 
maio e junho, o Comite de Igrejas ' 
para Ajudas de Emergencia foi forma 
do pela Conferencia Episcopal Para- 
guaia e duas Igrejas protestantes : 
os Discipulos de Cristo e a Congre- 
gagao Evangelica Alema. Cada Igreja 
nomeou um representante missionario 
estrangeiro devido a relativa lmuni_ 
dade no que se refere a detengao e 
tortura. Entretanto, o pessoal e 
formado quase todo por paraguaios. 
Apesar de receber contribuigoes de 
fundagSes ecuroenicas europeias e 
norte-americanas, cidadaos e insti- 
tuigSes paraguaias tambem ajudam. ' 
Uma das acusagoes no julgamento do 
Dr. Juan Felix Bogado Gondra, em 77 
era a de ter organizado o sub-Comi- 
te Universitario e fazer campanhas' 
a favor do Comite de Igrejas. 
0 Comite de Igrejas prove a assis - 
tencia legal, financeira e pastoral 
aos prisioneiros pollticos e suas 
familias e, em 78, expandiu seu pro 
grama ao incluir os presos comuns T 

desprovidos do processo juridico ' 
correspondente. 
Em dezembro de 78, em razao da come 
moragao da Declaragao dos Direitos1" 
Humanos das Nagoes Unidas, a Comis- 
sao Paraguaia convocou para um Con- 
gresso Nacional dos Direitos Huma - 
nos. 0 event© teve um amplo apolo e 
a policia nao interveio deiretamen- 
te, embora varios policiais e um ' 
torturador que estavam entre os par 
ticipantes, tenham sido reconheci - 
dos por ex-presos. A imprensa deu 
ampla e objetiva publicidade ao Con 
gresso e suas conclusoes, asslm co- 
mo a uma energies resolucao sobre ' 
os diversos direitos pollticos, eco 
nomlcos e socials, que fora aprova- 
da por aclamagao em sessao fechada. 
Por outro lado, ocorreram dois fatos 
lamentaveis antes e durante o Con - 
gresso: 1. A Comissao nao conseguiu 
um auditorio suficientemente grande 
para o evento, porque as institui - 
goes que podiam cede-lo nao o fize- 
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ram temendo represalias. Assir:, 450 
pessoas lotaram o auditorio da Ra - 
dio Charltas, com capacidade para 
350 pessoas; 2. O Dr. Luis Alfonso* 
Resk, urn dos principals oradores , 
ddis dias depois do evento, foi cl- 
tado em duas oportunidades ao gabi- 
nete do Ministro do Interior, Monta 
naro, e nao compareceu em nenhuma T 

das vezes. 
Juntamente com a Hbertagio dos pre 
sos, entre 77 e 78, o Congresso dos 
Direitos Hutranos foi um argumento * 
muito usado peio governo par.. de- 
monstrar as "otimas" garantias de- 
mocratlcas vlgentes no Pals. Wo en- 
tanto, a propaganda que tais fatos* 
desencadearam, desmascarando e de- 
nunciando as brutalldades da repre£ 
sao governamental, provocaram uma 
reagao violenta contra a Comissao * 
de Defesa dos Direitos Humanos, que 
apar'?ce como responsavel, segundo o 
gove::.o, pela imagem negativa do Pa 
raguai no exterior. 
A Comissao Ihe e tao incomoda que, 
em vista da impossibllidade de ex - 
tlngul-la, ameagou crlar uma Comis- 
sao da mosra natureza, porem contro 
lada pelo governo e nao pela oposi- 
gao. 
Com respelto ao Comite de Igrejas , 
a ambiguidade da pollcia governamen 
tal e manifesta: por um lado, tendo 
em conta que a existencia do Comite 
e uma concessao do regime as Igre - 
jas Catolica, Alema e Americana -1 

o gue Ihe da uma Imagem mais demo - 
cratlca - formalmente, instituclo - 
nalraente, o respdlta. 
Numa oportunldade, chegou Inclusive 
a elogia-lo atraves do jornal " Pa- 
tria ". 
Contraditorlamente, a pollcia desen 
cadeou uma forte campanha de amea - 
gas e algumas prlsoes contra pesscas 
que recorrleim ao Comite. 0 fustlga- 
mento contra multos de seus funcio- 
narios e permanente. fi o caso, por 
exemplo, de Basilica Csplnola, se- 
cretaiia do Comite, que foi inclui- 
da no famoso grupo de "subversives" 
da Sra. Lara Castro e Domingo Lal- 
no. 
c) Organlzacoes de Trabalhadores 
A escassa atividade gremial e sindi 
cal e um dos sinais mais evidentesT 

da sltuagao lamentavel dos Direitos 
Humanos no Paraguai, conslderando * 
que a organlzagao para a defesa de 
nelhores condigoes de vida e um di- 
reito fundamental. 

As crganizagoes operarias que gravl 
taram poderosamente como forgas de— 
mocraticas no desenvolvimento de 
conquistas substanciais para as 
classes trabalhadoras, durante a de 
cada de 50, foram brutalmente reprl 
midas por volta dos anos 58, 59 e 
60, ficando totalnente desarticula- 
das. 
A Confederagao Paraguaia de Trabalha 
dores, CPT, tornou-se desde entao 
um organismo mais do governo, a tal 
ponto que atualmente figura na Guia 
Telefonica de Assungao dentro do 
Mlnisterio da Justiga e Trabalho. ' 
Isto Ihe custou seu afastarcento de 
.organismo-s internacionais como a 1 

ILO e a ORIT. 
Existem pequenos nucleos sindicaia' 
que, apesar de sua filiagao a orga- 
nizagoes internacionais e do apoio* 
que isto significa, nao puderarc de- 
senvolver nem um pouco a organiza - 
gao e participagao das bases para 
a defesa de seus interesses. 
De fato, a vigencia de fortes esque 
mas repressivos contra as crganiza- 
goes de trabalhadores impediu lutas 
mais significativas. 2 o caso, por 
exemplo, da Federagao dos Trabalha- 
dores Bancarios, cujos legltimcs II 
deres foram exduldos de sua dlregao 
por uma intervengao estatal. Tampou 
co a Federagao dos Educadores podeT 

subtrair-se as manipulagoes pollti- 
cas do governo. 

Mesmo privados de seus mlnimos di- 
reitos e de suas organizagoes de ba 
se, muitos grupos de trabalhadores7" 
protagonizaram lutas reivindlcato - 
rias, como os choferes e guardas de 
onibus das linhas 38, 2, 7, 23 e 44 
operarios e empregados dos frlgorl- 
ficos de Llebig's Extract of Meat * 
Co. em Zeballos Cue, International' 
Products Corporation, em San Anto - 
nio, operarios das plantagoes de ma 
gas da empresa Carlos Casado Ltda e 
empregados do Banco Sudameris. Tam- 
bem foi constltuido ultimamente o * 
Sindicato dos Jornalistas. 
Os tres principals nucleos de opera 
rios das hldroeletrlcas de Itaipu,1" 
Yacyreta e Acaray, respectivamente, 
tern proibldas suas organizagoes de 
classe. Segundo estimativas da Itai 
pu Binacional, teriam morrldo ate T 

agora 43 de seus operarios, "clfra* 
muito baixa", segundo o relatSrio . 
Os direitos elementares dos trabalha 
dores nestas areas estao submetidos . 
totalnente a disposigoes que decla- 
ram a regiao como "area de seguranga 
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Nacional". 
As organizagoes camponesas, alem das 
promovidas pelo governo . que atin - 
gem apenas algumas elites do campo — 
tambem foram desarticuladas. 
As Llgas Agrarias Camponesas, que 
comegaram um longo processo de conso 
lidagao na decada de 60, possulam lr 

forte inspiragao da Igreja. O cara - 
ter reivindicativo adquirlu maior e- 
nergla de 69 em diante. A partir da- 
quele memento, varias comunidades fo 
ram dlssolvidas e seus llderes perse 
guides. No ano de 75, a comunidade T 

de Jejul foi assaltada numa operagao 
militar comblnada de contra-insurgen 
cia, onde um sacerdote foi ferido a 
bala, monsenhor Bordelon, e um fun- 
cionario da Catholic Reliew Service, 
ambos americanos, foram detidos. 
Em 76, receberam um golpe muito duro 
; cerca de 2.000 camponeses presos , 
muitos mortos e desaparecldos. 
Atualmente alguns grupos se mantem * 
organ!zados em cooperativas. Os mais 
avangados ten uma clara consciencia' 
de_seus problemas e direitos, mas * 
nao existem condigoes polltlcas para 
uma organlzagao adequada a suas ex - 
pectativas. 
d) OrganizacSes reliclosas 
0 desejo do Governo de controlar e 
submeter o maior numero posslvel de 
crganizagoes com um ambito de influ- 
encias importante, nao poupou sequer 
as organizagoes religlosas. 
Em primeiro lugar, face a um povo ma 
joritariamente catolico, submetido a 
exploragao e privado de seus direi - 
tos mais elementares, a Igreja ado - 
tou uma atitude bastante indefinida* 
na pratlca. 
Em anos anterlores, a Igreja conse - 
guiu realizar um importante trabalho 
de conscientizagao em suas organiza- 
goes de base, depois de Medellin. Po 
rem, a denuncia sistematica de "in - 
filtragao comunista" por parte do 
governo causou uma regressao bastan- 
te notavel. 
Em novembro de 78, o console que os 
familiares dos presos pollticos, que 
mantinham uma greve de fome ha mais* 
de 50 dias,receberam de alguns bls- 
pos foi a condenagao publics da ati- 
tude dos detidos; "o sulcldio vai ' 
contra as leis de Deus e eles estao* 
se sulcldando" - disseram. 
Esta foi a forma de fugir aos proble 
mas, apesar._de ser uma constante,nao 

e absoluta. Em muitos casos a Igre- 
ja teve que se pronunclar, enbora* 
de forma geral e abstrata, sobre as 
constantes violagoes dos direitos hu 
manos. Neste sentido, a ultima car-"" 
ta Pastoral dos Bispos sobre a cor- 
rupgao imperante no pals foi uma vl 
toria importante. Alem disso, o com 

-promisso de alguns sacerdotes com 
setores populates consegulu manter' 
a esperanga de uma progressiva e 
cada vez mais decisiva opgao pelos 
oprimidos. 
A perseguigao a uma selta crista 1 

de crescente influencia chamada "Po 
vo de Deus", cujo nucleo principal7" 
em Repatriacion, departamento de 
Caaguazu, contava com mais de 60 fa 
milias que viviam do trabalho comu- 
nitario, foi precedida em janeiro ' 
de 79 de uma intensa campanha de 
imprensa que tentava identificar a 
seita com uma outra que, meses an - 
tes, havia protagonizado um suicl - 
dio coletivo em Georgetown, capital 
da Guiana. 
De fato, a crescente proliferagao * 
de seitas religiosas nos ultimos * 
tempos, chegou a preocupar serlamen 
te as autoridades politicas, como 
suposta causa da progressiva dimi - 
nuigao de suas influencias entre os 
setores da populagao culturalmente' 
mais atrasados. 
Isto se manifestou mais claramente' 
com a suspensao da "personalidade ' 
jurldica" as Testemunhas de Jeova ' 
em .4 de janeiro de 79, seita cue du 
rante anos vinha atuando sem difi - 
culdade alguma. A medida baseou-se* 
no fato de que as Testemunhas de 
Jeova recusam o servigo militar, a 
saudagao a bandeira e o canto do Hi 
no Nacional. Apesar das intensas T 

providencias de seu principal diri- 
gente, o canadense Elmer Pysh, nao 
pode recuperar ate agora sua legali 
dade. 
Contraditorlamente, os Mennonitas ' 
alemaes que possuem, alem de imen - 
sas extensoes de terra na zona cen- 
tral do Chaco (que antlgamente per- 
tencia a indlgenas lenguas e chulu- 
pies, os quais hoje.sofrem-explora- 
gao como mao-de-obra .barata)-e 1. na 
regiao oriental (em Colonia Obliga- 
do, Guaira e San Pedro) poderosas ' 
industries vinlcolas e lacteas, he- 
gemonizam o contrabando de combustl 
veis da Bolivia, atraves do Chaco 7 
gozam de amplo apoio politico e ere 
diticio de seu Governo e de isengoes 

. de impostos. Tampouco eles fazem o 
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servlgo mllitar, nem saudapi a ban- 
delra ou cantam o hino, porem cons- 
tituem, segundo o governo, um estl- 
mulo economico para o progresso do 
pals. 
Outra pequena seita, a Congregacao' 
Crista Evangellca do Monte de Siao, 
foi submetida de feverelro a margo" 
a uma investlgaqao do Governo. 
Outras institulqoes religiosas com 
apolo Internacional, como a Missao' 
Anglicana, os Disclpulos de Cri±o e 
a Congregaqao Evangellca Alema nao 
foram incomodadas. 

A gulsa de conclusao 
Alguns acontecimentos importantes ' 
vieram somar-se ultimamente a siste 
roatlca violaqao dos direitos huma - 
nos no Paraguai. 
A 13 de junho, a policia irrompeu " 
violentamente numa reuniao da Comis 
sao Juvenil dos Direitos Humanos 7 
que se efetuava na sede do Partldo' 
Febrerlsta, prendendo 13 de seus 
mexabros que la se encontravam. Os 
efetlvos policiais a paisana vascu- 
Iharam o local sem nenhuma ordem ju 
dicial. As pessoas presas so foraioT 
libertadas depols de serem maltrata 
das.e ameaqadas durante dois dias 'r 

no Departamento de Investigaqoes.Os 
presos forara: Carlos Perez Caceres. 
Carlos Salaberry, Julio Gonzalez, 1 

Jazmln Cabrera, Rafael Dlarte, Ro- 
berto Parades, Mercedes Bernal, Mar 
celo Quinones, Desiderio Arzamendia, 
Ema Duarte, Ernesto Heisecke, Felix 
Ruiz e Julio Torres. 

* * * 

No dia 19 de junho os jornais " La 
Tribuna" e "Ultima Hora" forara sus- 
penses por 30 dias, acusados de " 
realizarem uma critica parcial e in 
teressada contra disposijoes gover 
namentais e altos funclonarios do 
Estado, criando na opiniao publica' 
um clima de desmoralizaqao e urn es- 
tado da confusao, atraves da publi- 
caqao sensacionalista de notlcias 1 

falsas e tendenciosas". 
Uns dias antes, esses mesmos jornais 
elogiavam a liberdade de imprensa ' 
vigente. 
Segundo algumas versoes, o motive ' 
da puniqao de "La Tribuna" foi um 
artlgo intltulado "Da vergonha ser 
latino-americano", no qual se criti 
cavam as atrocldades de Somoza. 0 
governo paraguaio, o unlco que 
polou Somoza na reuniao da CEA cons^ 

derou tal artigo um verdadeiro in - 
sulto. 
Outros afirmara_ter se tratado apenas 
de uma "advertencia" quanto aos limi 
tes da liberdade de imprensa, que 
atinglu os jornais mats desprotegi - 
dos. Porque os outros dois diarlos ' 
importantes, um , o "ABC Color" re- 
presenta poderosos interesses econo- 
micos e o outro, "Hoy" pertence ao 
genro do presidente Stroessner. 

* * * 

0 advogado Mario Melgarejo, militan- 
te da Juventude Colorada, do Partldo 
Oficialista, que atuou na defesa de 
um jovem do bairro Republicano assas 
sinado pelo Comissario Lucio Sosa T 

Cardozo, e que estava defendendo um 
grupo de moradores do municlplo de 
Fernando de la Mora, prSximo a Assun 
qao, contra uma empresa expoliadoraT 

que pretendia cobrar somas exorbitan 
tes pela instalaqao de uma rede de 
aguas, foi preso por efetivos do De- 
partamento de Investlgaqoes e acusa 
do de violar a Lei 209 de Defesa da 
Paz Publica e Liberdade das Pessoas. 
Imediatamente, a 22 de junho, foi re 
metido ao Presidio de Tacumbu. 
Pacielo, diretor de "La Tribuna", De 
metrio Rojas, diretor de "Ultima Ho- 
ra" e Mario Melgarejo, fazem parte ' 
do Partido Colorado, o que demonstra 
o profundo desacordo existente em 
suas fileiras no que diz respeito a 
polltica do Governo. 

* • * 

No mes de junho, uma Comissao de 1 

mais de 30 parlamentares norte-araeri 
canos solicitou ao presidente Stroes 
sner que retirasae a cidadanla para- 
guaia ao crirainoso de guerra nazista, 
Joseph Mengele, para que fosse extra 
ditado e julgado. 
A resposta imedlata do Governo foi 
que Mengele ja havla perdldo sua ci- 
dadanla por ausentar-se do pals du - 
rante mala de 2 anos, desde 1960, e 
justamente em 1962, quando um tribu- 
nal de Friburgo (Alemanha) pedlu sua 
extradigao. A Corte Suprema outorgou 
a cidadania a Mengele em 27 de feve- 
relro de 1959, de acordo com o A.I.' 
n9 809. 
Segundo Simon Wiesenthal,' o conheci- 
do "caqador de nazistas",_Mengele 1 

nao saiu do Paraguai nos ultimos 3 
anos e meio. Deolarou igualmente que 
o proprio Presidente Stroessner o ' 
protege zelosamente. Entretanto, o 
proprio presidente da Corte Suprer.a' 
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de Justiqa disse que "nao Ihe cons- 
tava que Mengele tivesse cidadania' 
paraguaia". Em 06 de agosto, o Pro- 
curador Geral do Estado, Clotildo " 
Gimenez, pediu a Corte Suprema que 
cancelasse a cidadania de Mengele , 
17 anos apos o Governo ter declara- 
do que ele a havia perdido. 

* * * 

Em 25 de julho passado, o Washing - 
ton Post publicou um artigo em sua 
prlmeira pagina sob o tltulo de " 
Terroristas trabalham como guarda-' 
costas de um Embaixador", no qual 
se denuncia a Miro Baresic, um 
croata que foi guarda-costas do em- 
baixador paraguaio^nos EUA e junto' 
a OEA, Dr. Mario Lopes Escobar, en- 
tre 1977 e 1978, e outro croata , 
Ivan Vujicevic. A denuncia relata ' 
uma longa historia de assasslnios e 
atentados perpetrados por estes ter 
roristas internacionais. 
Lopes Escobar argumentou que Baresic 
"foi enviado pelo Governo do Para - 
guai" e que a policia paraguaia pro 
vavelmente desconhecia os antece - 
dentes do croata. 
Contudo, muitos ex-presos pollticos 
conhecem muito bem as relaqoes en - 
tre os croatas e as forqas repress^ 
vas. Em 76, um grupo de croatas foi 
detido depois de pcrpetrar o assas- 
cinato do embaixador uruguaio no Pa 
raguai, Abdala. Entre eles, Miro Ea 
resic, conhecido como Tony, ou Casi 
miro, que colaborou ativamente em 'r 

sessSes de torturas a presos pcllti 
cos na Chefatura de Xnvestigaqoes e 
na seqao de Vigilancia e Delitos. ' 
Como especialista era artes marciais, 
tambem se dedicava a ensinar e trei 
nar elementos policiais dessas re - 
partiqSes. 
As autoridades paragualas os deporta 
ram ultimamente, entregando-os as 
autoridades norte-americanas para ' 
serem julgados. 

* * * 

No doming© 19 de agosto de 79, che- 
gava a Assunqao o ex-ditador Anasti 
clo Somoza Debayle, num avlao das 
Llnhas Aereas Paragualas procedente 
da Guatemala, acompanhado de uma co 
mltiva de mais de 20 pessoas. A 
profunda indignaqao do povo uruguaio 
contra este fato se fez sentir ime-r 
diatamente por meio da imprensa es- 
crita independente e dos porta-vo - 
zes da oposiqao polltica. 
Somente o Governo Paraguaio podia ' 
dar acolhida a um personagem como 1 

Somoza. 
Segundo as autoridades, Somoza fica 
ra no Paraguai nao como exilado e 
sim como residente temporario e 1 

com_possibilidade de optar pela re- 
sidencia permanente. Explicaram que 
nao dariam curso a qualquer pedido* 
de extradiqao, por nao existir um ' 
tratado correspondente entre ambos* 
os palses. 
O governo pretende justificar esta 
medida com argumentos do tipo " a 
tradicional hospitalidade" do Para- 
guai e "os beneflcios que os inves- 
timentos que Somoza pensa realizar' 
podem proporcionar ao Pals. 
Argumentando assim, o Minlstro do' 
Interior, Sabino A. Montanaro, pro 
vavelmente nao se referia a "tradi- 
cional hospitalidade" que ja proje- 
tou um milhao e meio de paraguaios' 
para fora do pals, assim como aos 
"grandes beneflcios" que a fortuna' 
de Somoza trouxe ao povo nicaragucn 
se, ante os quais empalidecem os 
mais famosos criminosos nazistas. 

* * * 

Falam:os bispos do Paracuai 
"0 saneamcntc moral da nacao" 

Em 12 de junho, os bispos paraguaios 
lanqaram uma nova Carta Pastoral. ' 
Da mcsma forma que"Entre as perse - 
guiqoes do mundo e os consoles de ' 
Deus", publicada em 76, depois 'da 
onda de terror policlal, "Saneamentc 
Moral" e um documento analltico ,re 
digido cautelosamente mas^direto e 
as vezes ousadamente profetico. Seus 
temas principals sao a corrupqao e 
a sociedade de consumo. 
Valores subvertldos 
"0 que mais nos preocupa neste mo- 
mento e a grave deterioraqao moral1 

de nossa sociedade, a destrulqao doe 
valores morais que p5e em perigo a 
prSpria estabilidade da naqao" - die 
seram os bispos. A respeito da Car- 
ta anterior, afirmaram: "Nossa voz 
nao caiu no vazio. Nao se repetiram 
prisSes em massa e quase todos os 1 

presos sem processo recuperaram sua 
liberdade. Nao se repetiram os ata 
ques diretos a Igreja e a seus mi - 
nistros, salvo em alguns casos..." 
A Carta denuncia a riqueza, o pra - 
zer e o poder como idolos contera- 
poraneos. , 
"Do caso dos tribunals e Juizes ja 
falamos suficientemente em nossa 1 

Carta anterior... e o problema con- 
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tinua aguardando uma resposta digna 
de um povo civilizado. Da corrupgao 
publica queremos ocupar-nos hoje ' 
com mais vagar..." 
"Muito mais que a coerencia e efica- 
cia do planejamento economico e so - 
cial sao os grandes empreendimentos' 
e obras de infra-estrutura que trou- 
xeram ao Pals indiscutlvel progresso 
economico. E embora este crescimento 
favorega na verdade, de forma direta 
um setor muito pequeno da populagao, 
nio resta duvida de que, indiretamen 
te, a maior parte da gente progrediu II 

"E a sociedade de consumo em agao... 
Somos testemunhas de toda especie de 
roubos e fraudes... ja nao escardali 
zam a ninguem, que i o mais grave 
0 trabalho honesto e paciente tornou 
-se raro e chama a atengao. Prefere- 
-se tentar a fortuna atraves do azar 
e da acomodagao. Multiplicam-se os 
jogos, loterias, cassinos e concur - 
sos milionarios. Ja_e imposslvel in- 
tervir numa licitagao publica ou gri 
vada sem recorrer aos padrinhos, a.. 
....e ao suborno Descuidam-se1 

os setores que nao sao rentaveis, co 
mo as moradias economicas e a assis- 
tencia dos hospitals... o venciraento 
dos professcres.... servigo domesti- 
co... trabalhadores do campo..." 
"A brecha da desigualdade economlca' 
entre os ricos e os pobres tende a 
aumentar... Estimulam-se necessida - 
des artificials... Entre os agricul- 
tores.fomentam-se plantagoes rendosas 
(algodao, fumo etc..) porque "dao di 
nheiro", em detrlmento das culturas1" 
de subsistencla (mandioca, feijao, ' 
etc.), com grave prejulzo para sua ' 
ja desequilibrada dieta allmenticia' 
familiar. 
"Em slntese, com este consumismo ma- 
teriallstlco, polarizou-se o interesa 
se egolsta, o afa de dinhelro, um de 
sejo insaclavel de possuir mala, em 
detrlmento gravlssimo do ser mais n • • • 
"chega-se a conslderar ingenuo aque- 
le que e honrado e nao procura ex - 
plorar seu semelhante..." 
"Fazem-se intrlgas e denuncia-se fal 
samente, sem medlr a gravldade das 
consequenclas, tanto a cidadaos po- 
bres e indefesos como a sacerdotes e 
bispos. Nem se respeita mais a amiza 
de... Tambem fomos testemunhas de T 

reiterados atos de abuso de autorida 
de e prepotencia, sobretudo no inte- 
rior do Pals, os quais nao receberam 

receberam nem o tratamento devido ' 
nem a punigao adequada. 
Causas assinaladas, projecoes fm-n- 
ras ' 
Os bispos atribuem estes e outros ' 
problemas a 4 causas: a) a deficien 
cia do nucleo familiar; b) "0 siste 
ma educacional do Pals nao conseguiu 
acompanhar seu crescimento quantita- 
tive com uma eficiencia qualitativa1 

proporcional... c) Nos mesmos, os 1 

bispos, sacerdotes e agentes pasto - 
rais... nao pregamos suficientemente 
nem revestimpg da energia necessaria 
os postulados da moral crista... Es- 
taremos tambem contaminados pela per 
missividade moral do ambiente ? Ou T 

teremos caldo no relativismo moral 7 
d) os meios de comunicagao social " 
nao educam, ou melhor, desorientam; 
muitas vezes sao alienantes, envile- 
cem". 
Embora tratem temas profundamente po 
llticos com a linguagem da moralida- 
de tradicional, os bispos tambem se 
valem de termos comuns da teologia 1 

da libertajao. "Toda a realidade huma 
na - nao so a individual, tambem a. 
social - foi assumida por Cristo e ' 
redimida por Ele. A Igreja, a comuni 
dade crente, esta,chamada, damesma 
forma que sua Redentora, a assumir 1 

esta realidade complexa, a julga-la' 
a luz da palavra de Deus. 0 cristao1 

sabe que esta realidade so pode ser 
redimida, assumindo-a numa praxis li 
bertadora. E sabe tambem que a liber 
tagao integral e uma realidade esca- 
tologica, nao realidade plenamente 1 

realizavel neste mundo. Contudo, pelo 
fato de ser escatolSglca, antecipa-1 

se ja na Hlstoria e reallza-se atra- 
ves das libertagoes partlculares, 1 

constituindo um verdadeiro processo". 
Para cumprir sua "tarefa imposterga- 
vel da reconstrucao moral", os bispos 
se propoem as 1)"anunciar a alegre 1 

nova revelada em Jesus Cristo";2) 1 

transmitir valores 'naturals' como a 
"equanimidade e juatiga, sinceridade 
e cumprimento da palavra empenhada , 
sobriedade e temperanga, lealdade e 
fidelldade, respeito ao semelhante- e 
defesa dos fracos"; 3) promover a 
dignldade humana e defender os dlrei 
tos da pessoa ao nlvel politico,. eco 
nomlco, social e cultural; 4) ofere- 
cer sua cooperagao na busca de solu- 
goes corretas e adequadas para os 
novos problemas. 
Especificamente, prop5em-se reorgan^ 
zar a catequese, a pregagao e o enai 
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no, de modo que "nao nos limitemos a 
uma mera transmissao teorica da fe " 
Apoiar um forte movimento de promogao' 
humana. A formagao de leigos: aos lei- 
gos compete organizar o mundo temporal 
segundo o deslgnio de Deus". Dar enfa- 
se a atengao dos jovens e a vida fami- 
liar. E, ao final desta lista, os bis- 
pos se referiram aos sacerdotes confes 
sores: certos pecados "constituem cri- 
mes externos graves e particularmente' 
nefastos..." e nao devem ser absolvi - 
dos "se os penitentes nao aceitarem ' 
uma1 reparagao proporcional a gravidade 
do dellto, a qual tendera a formar a 
consclencla do penitente e a reparar ' 
de algum modo o dano causado". 
Estes pecados sao o aborto; a falsa de 
lagao e a intriga, que levam a repres- 
sao policial e militar; a corrupgao de 
menores, o comercio de drogas, a pros- 
tltuigao e a difusao da pornografia. 

Os bispos_referlram-se tambem aos fato 
res que nao dependem diretamente da I- 
greja: os meios de comunicagao e a pro 
tegao das "comunidades de base", Sobre 
o primeiro, exortaram os trabalhadores 
da comunicagao a cooperarera "para a e- 
dificagao do homem, nao para sua des - 
truigao moral". Sobre as comunidades ' 
de base, ou "corpos intermediaries" ao 
nlvel coraunltario, que tem sido fusti- 
gados e perseguidos frequentemente pe- 
las autoridades: "em suas multiplas ' 
formas sao indispensaveis para formar' 
a consciencia moral e para modelar a 
praxis do individuo e da sociedade. 

E aqui que a fe crista pode encon - 
trar uma realizagao madura em atlvida- 
des e comportamentos cristaos coeren - 
tes. Assim superaremos o maior escan- 
dalo de nosso tempo: a separagao entre 
a fe e a vida dos cristaos." 
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